
 

 

 

 

RamlerNews 
Velkommen til denne måneds udgave af RamlerNews, som er det 
månedlige nyhedsbrev for GC Harekærs herreklub – Ramlerne. 
 
De sidste måneders spil 
Der var 8 tirsdage i juni og juli måned, hvor antal deltagere 
svingede fra 62 til 78 deltagere, men ikke unormalt at antal 
svinger lidt i sommermånederne. 
  
116 forskellige ramlere har indtil videre deltaget om tirsdagen, og 
på årets rangliste fastholder Henrik Pedersen føringen med 100 
point. Der er et stykke ned til de næste på listen, som er Ole Høier 
Madsen med 77 point og Christian Nielsen og Johnny Nielsen der 
har 75 point. 
 
Det blev også til en enkelt hole-in-one, da Per Wind tirsdag den 
19. juli, kun brugte 1. slag på hul 15.  
 
Spilledage og specielle events i august 
Der er 5 ramlerdage i august, hvoraf den første er årets anden 
P/D match med gunstart kl. 14.00. Der spilles på 18 huller samt 
scores er handicaptællende. Der er følgende specielle events i 
juni: 
 

• 2. august: P/D match, se info i invitation 
• 9. august: tættest pinden på hul 4 
• 16. august: tættest pinden på hul 8 
• 23. august: tættest pinden på hul 6 (i 2. slaget) 
• 30. august: tættest pinden på hul 1 

 
2’eren 
Husk at vi også stadig har vores 2’er pulje hver tirsdag, hvor 
betaling for deltagelse sker via MobilePay til Willy på telefon 23 32 
83 25, inden runden startes, medmindre at du allerede har betalt 
for hele sæsonen.  
 

 
 
AIM-point (sigtepoint) 
Der er en måned tilbage af vores nye konkurrence om AIM-point 
på hul 17 og indtil videre har 93 ramlere samlet AIM-point. 
 
Førstepladsen indtages af Jesper Skou Larsen med 12 AIM-point. 
Søren Partrunch (også 12 point) og Henrik Jørgensen med 11 
point, puster Jesper i nakken. Herefter følger Per Hvid og Johnny 
Nielsen med 9 point. 
 
Du kan se den samlede stilling på hjemmesiden under punktet 
”AIM-point”. 
 
Vi kan også oplyse, at det er lykkedes os at finde en venlig 
sponsor til årets AIM-point turnering. 
 
Tur til Sverige 
Årets tur til Sverige fredag den 2. september, hvor vi skal på 
besøg hos Araslöv og spille både Nord- og Sydbanen, får 
deltagelse af 16 ramlere. Tilmelding er lukket. 
 
Ryder Cup mod Skovbo Golfklub 
Som tidligere nævnt, afholdes årets Ryder Cup match mod 
Skovbo fredag den 16. september hos Skovbo Golfklub. 
 
Ønsker du at være en af de 12 ramlere på holdet, skal du skrive 
dig på listen på tavlen i Café 19. Holdet udtages 2 til 3 uger før 
matchen og spørgsmål skal rettes til holdkaptajn Søren Juhl. 
 
Du kan også læse om matchen på vores hjemmeside. 
 
Hulspilsturnering 
I årets hulspilsturnering har vi fået afviklet matcherne i 
gruppespillet og er nu i gang med mellemrunden. Husk at få 
arrangeret dine matcher, hvis du er gået videre til mellemrunden. 


